
 

19e jaargang nr. 1 maart 2010

TIJDSCHRIFT VAN HISTORISCHE KRING D’OUDE SCHOOL
Opgericht maart 1992



�

De Biltse Grift    	 						 maart 2010

InhouD
Van de redactie            1
Straten en straatnamen van weleer, aflevering III - Lies Haan-Beerends     2
Negentiende-eeuwse Biltse schoolmeesters, begraven op het kerkhof van de 
Dorpskerk - Wim Krommenhoek         14
Hoe heette ik ook alweer? Mijn verhaal als Joods jongetje in oorlogstijd -      
Karel Beesemer           19
Tentoonstelling De Bilt en Bilthoven sinds de bevrijding, bijna vijf en zestig
jaar ontwikkeling - Hans de Groot         28
Kent u de gemeente De Bilt goed?         31
Aanvulling en rectificatie decembernummer 2009       32

Van de redactie

In de derde aflevering van Straten en straatnamen van weleer gaat Lies Haan-Beerends in op de 
ontwikkeling van Bilthoven-Zuid, het gebied tussen de spoorlijn en de Groenekanseweg.
Met Negentiende-eeuwse Biltse schoolmeesters, begraven op het kerkhof van de Dorpskerk begint een 
nieuwe serie. Wim Krommenhoek vertelt in deze serie wie er allemaal begraven liggen op het kerkhof 
van de Dorpskerk en wat er zoal op de verschillende grafstenen te lezen valt. Hij bijt het spits af met 
twee schoolmeesters uit de negentiende eeuw.
Het verhaal Hoe heette ik ook alweer? Mijn verhaal als Joods jongetje in oorlogstijd van Karel 
Beesemer luidt ook een nieuwe serie in. Dit jaar verschijnt in elk nummer van De Biltse Grift een 
oorlogsherinnering van een inwoner van onze gemeente. Wellicht inspireren deze verhalen u om zelf 
uw eigen verhaal te doen. De redactie hoort ze graag. 
Het stuk van Hans de Groot Tentoonstelling De Bilt en Bilthoven sinds de bevrijding, bijna vijf en 
zestig jaar ontwikkeling is een inleiding op de tentoonstelling die op 17 en 18 april gehouden wordt 
in het gebouw van WVT.
In Kent u de gemeente De Bilt goed? kunt u uw kennis van onze gemeente wederom testen.
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Straten en straatnamen van weleer

Bij het bekijken van kaart 13 van de 
heruitgegeven kadastrale atlas uit 1832 (sectie 
D, eerste blad) blijkt dat de bebouwing in het 
gebied ten noorden van de Groenekanseweg 
schaars was. Aan de noordkant van de 
Groenekanseweg lag op perceel  D 89 boerderij 
Bildzigt, die in eigendom was bij W.Diemont. 
Op D 94 lag het huis Meyenhagen, eveneens 
in eigendom bij W.Diemont die ook Jagtlust 
en de daarbij behorende bebouwing in bezit 
had (D 73, 74, 77a, 78 en 82). Jagtlust kennen 
we als ons mooie gemeentehuis. Bildzigt en 
Meyenhagen zijn niet meer terug te vinden. 
Wel zijn er straten die er naar vernoemd zijn. 
Op perceel D 135 lag boerderij Landlust, 
die in bezit was bij Gerrit Smorenburg en 
op perceel D 137 lag een daggeldershuisje 

dat eigendom was van G.C.D. baron van 
Hardenbroek. Op de percelen D 104 a en 
b lagen daggeldershuisjes die toebehoorden 
aan Dirk van Zoest. Die waren gelegen op 
de hoek van de Groenekanseweg en de 1e 
Brandenburgerweg, een straat die in het 
verleden ook wel (Meyen)haechsteech  en 
Laan van Oldenbrandenburg werd genoemd. 
Op D 110, ter plekke van het winkelcentrum 
Planetenbaan, dat op 1 oktober 1959 door 
burgemeester Fabius werd geopend als het eerste 
overdekte winkelcentrum van Nederland, lag 
boerderij Olden Brandenburg die eveneens bij 
Dirk van Zoest in bezit was.
Ook langs de Leyenseweg lagen, vooral aan de 
noordkant, diverse boerderijen. Deze oude weg, 
die op de kadastrale kaart uit 1832 met 

STRATEn En STRAATnAMEn VAn WELEER 
AFLEVERInG III

Lies Haan-Beerends

In de  afleveringen I en  II betreffende straten en straatnamen van weleer heb ik de meeste straten beschreven 
gelegen ten zuiden van de Groenekanseweg. In de eerste aflevering heb ik u verteld over de straten die gelegen 
zijn in de oude dorpskern van De Bilt. Sommige daarvan droegen ooit een andere naam. In de tweede 
aflevering heb ik de uitbreiding van De Bilt belicht en heb ik u ook een en ander verteld over de Hessenweg en 
de Soestdijkseweg, die voorheen ook andere namen hebben gedragen. In deze aflevering wil ik u vertellen over 
de ontwikkeling van Bilthoven-Zuid, het gebied dat tussen de spoorlijn en de Groenekanseweg gelegen is.
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Den Leijensche Weg werd aangeduid, werd 
later door de in 1863 aangelegde spoorlijn 
gekruist. De Leyenseweg, die in vroeger tijd 
ook wel als Leyensesteech of Leydtsesteech 
werd aangeduid, heeft na de aanleg van de 
wijk de Leyen voorbij de spoorlijn een ander 
tracé gekregen. Op het gedeelte van het oude 
tracé lag op D 25 boerderij De Voorst. Deze 
tot woning verbouwde boerderij heeft nu als 
adres Rietveldlaan 62 en ligt ten noorden van 
de spoorlijn. Boerderij Eikelestein (D 49) 
heeft gelegen langs de Leyenseweg op de hoek 
van de Spoorlaan en behoorde ook toe aan de 
ons inmiddels bekende W.Diemont die dus 
uitgebreide bezittingen had. De Soestdijkseweg 
Zuid was de oostgrens van sectie D die als De 
Leyen werd aangeduid. Dat stuk van bedoelde 
weg werd op de kaart als Prinsche Laan 
aangeduid. Ten oosten van die weg lag sectie B 
die de naam Hoolebildt droeg. Blijkens kaart 
8 van de kadastrale atlas (sectie B, derde blad) 
was de enige bebouwing ten noorden van de 
Visserssteeg, die in het verlengde ligt van de 
Groenekanseweg, boerderij De Hoeve (B 131) 
die nu als adres heeft Soestdijkseweg Zuid 150. 
Aan de noordkant sluit  kaart 8 aan op kaart 6 
(sectie B, eerste blad) die slechts uit één perceel 
bestond (B 1). Dat perceel was ongeveer 200 ha 
groot en was onbebouwd. Het was eigendom 

van de gemeente en bestond uit dennenbos en 
heide. Het perceel werd door de aanleg van de 
spoorlijn in tweeën gedeeld. 
De spoorlijn Utrecht-Amersfoort werd in 1863 
geopend. De lijn werd deels aangelegd op 
grond die bij Jagtlust behoorde. De toenmalige 
eigenaar, Jhr. H. van den Bosch, verlangde 
als tegenprestatie dat de treinen komende uit 
Utrecht én uit Amersfoort zowel ’s morgens 
als ’s avonds een keer zouden stoppen bij het 
aan te leggen stationnetje. Die halteplaats 
heeft het ontstaan van Bilthoven tot gevolg 
gehad. De naam Bilthoven was echter toen 
nog niet in gebruik. Tot 1917 heette de zich 
rondom het station ontwikkelende woonkern 
De Bilt-Station. Op de raadsvergadering van 

De Melchiorbank uit 1930 bij de nachtegaallaan.
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11 oktober 1917 werd besloten de door Dr. 
Melchior verzonnen naam aan de nieuwe 
woonkern te geven. Te zijner ere werd op 19 
juni 1928 de Melchiorbank onthuld die tussen 
de Nachtegaallaan en de Vinkenlaan gerealiseerd 
werd.

In de negentiende eeuw was er dus nauwelijks 
bebouwing ten zuiden van de spoorlijn. Wel was 
er op de heide eind achttiende eeuw een Joodse 
begraafplaats aangelegd in opdracht van de 
Utrechtse Joodse Gemeente. Daar werd echter 
maar eenmaal een klein meisje begraven (1806). 
De begraafplaats lag in die tijd te afgelegen. 
In 1876 liet Franciscus Tusch, eigenaar van de 
N.V. De Biltsche Tapijt- en Touwfabriek die in 
1875 gebouwd werd, vlak bij het kerkhofje een 
rijtje arbeidershuisjes bouwen, dat de Lange Rij 
of Lange Buurt genoemd werd. In 1886 werd 
er een kerkje gebouwd bij het Jodendom, zoals 
het wijkje in de volksmond genoemd werd. 
Rond 1924 werd het wijkje met enkele straten 
uitgebreid. De gemeenteraad besloot op 22 mei 
1924 tot naamgeving van de Musschenlaan, 
Spreeuwenlaan, Koekoeklaan en het 
Uilenpad. De Musschenlaan en de toenmalige 
Spreeuwenlaan bestaan niet meer. Daar vindt 
men tegenwoordig De Kwinkelier. Wel is er in 
de nabije omgeving weer een Spreeuwlaan te 

vinden waarlangs een appartementencomplex 
staat. Zowel de tapijtfabriek als de voor de 
werknemers gebouwde huisjes zijn niet meer 
terug te vinden. De huisjes, die rond 1960 
afgebroken werden, lagen ongeveer ter plekke 
van De Kwinkelier. De tapijtfabriek heeft 
gelegen langs de Julianalaan, ongeveer bij de 
splitsing met de Paltzerweg.

Rond 1900 ontstond langzaam maar zeker 
de bebouwing langs de Soestdijkseweg Zuid. 
Zo werd de bouwvergunning voor de villa’s, 
genummerd Soestdijkseweg Zuid 262 t/m 
268 en 274 t/m 280 aangevraagd door L.H. 
Westerhout namens de in 1898 opgerichte 
‘Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen 
aan het Station De Bilt’. Genoemde villa’s 
waren in september 1901 voltooid. De 
ertussen liggende nummers 270 en 272 werden 
eveneens gebouwd in opdracht van bedoelde 
maatschappij. Deze dubbelvilla kwam in 
1905 gereed. De villa’s behoorden tot Park 
Vogelzang (ook wel Vogelenzang genoemd), 
waarover in het oktobernummer uit 1994 
van De Biltse Grift een artikel te lezen is. De 
naam van het villapark verwees naar Huibert 
Vogelzang die omstreeks 1837 ten oosten van de 
Soestdijkseweg tien ha grond in erfpacht kreeg 
en er een huis met stal en schuur liet bouwen. 
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Hij diende de bij hem in beheer 
gekregen grond te ontginnen, iets 
wat hij grotendeels gedaan heeft. 
Huibert Vogelzang verkocht rond 
1850 zijn Biltse bezittingen aan de 
eigenaar van Jagtlust. 
In het eerste officiële naamgeving-
besluit voor straten en wegen 
dd. 24 juli 1903 werden ook de 
nieuwe wegen in Park Vogelzang 
benoemd. De ligging werd echter 
niet beschreven, iets wat met de 
meeste andere straten en wegen wel 
het geval was. Tot Park Vogelzang 
behoorden de Prins Hendriklaan, 
Spoorlaan, Kruislaan, Middellaan, 
Jachtlaan en de Kortelaan die allemaal 
aangelegd werden ten westen van de 
Soestdijkseweg. De Jachtlaan werd gerealiseerd 
daar waar ooit een weg liep die als Doodweg 
of Doodlaan werd aangeduid. Die weg liep 
dood tegen het terrein dat oorspronkelijk bij 
Meyenhagen behoorde. Rond 1900 werd in 
diverse bouwaanvragen als locatie nog Doodweg 
genoemd.
Ten oosten van de Soestdijkseweg en het 
Emmaplein, dat volgens het besluit uit 1903 
ook Soestdijkseweg heette (zij het met oude 
spelling), maar vaak Stationsweg werd genoemd, 

werden de Vinkenlaan, Nachtegaallaan, 
Merellaan en Boslaan gerealiseerd. Ook het niet 
meer bestaande Jodenkerkhof werd in bedoeld 
besluit benoemd. Dat werd beschreven als ‘de 
buurtschap nabij de spoorlijn De Bilt-Zeist’. 
In het naamgeving-besluit werd de Paltzerweg 
als volgt omschreven: ‘de zijweg van de 
Soestdijksche weg langs het Jodenkerkhof ’. Een 
deel van die weg kennen we tegenwoordig als 
Prins Bernhardlaan. Die weg heeft echter ook 
Julianalaan geheten. Een kaart uit 1915, waarop 
villa Oase is te zien die gelegen heeft daar waar 
nu nog Roobol te vinden is, heeft als 

Emmaplein - Soestdijkseweg - Stationsweg uit 1919.
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opschrift ‘De Bilt – Julianalaan’. Dat is de weg 
die links van het huis te zien is. In 1924 werd 
bedoelde weg Nassaulaan genoemd en in 1936, 
op de huwelijksdatum van prinses Juliana en 
prins Bernhard, ging de weg Prins Bernhardlaan 
heten. In de oorlog moest die naam in opdracht 
van de Duitsers worden gewijzigd. Van 1942 tot 
1945 heette de weg Prins Mauritslaan. 
Toen het op grondgebied van de gemeente 
Zeist gelegen villadorp Bosch en Duin zich 
ontwikkelde, besloot de gemeente De Bilt een 
nieuwe weg te maken naar die woonkern. 

Het laatste stuk van de huidige 
Julianalaan, beginnend ter 
hoogte van de Paltzerweg, werd 
toen aangelegd. In 1909 besloot 
de raad aan die weg én aan het 
daarop aansluitende stuk richting 
station de naam Julianalaan te 
geven. De Paltzerweg kromp in 
tot zijn tegenwoordige lengte 
en een stuk van de toenmalige 
Julianalaan kennen we nu 
dus als Prins Bernhardlaan. 
Het gedeelte van de huidige 
Julianalaan, gelegen tussen het  
Emmaplein en de Vinkenlaan, 
werd aanvankelijk Vinkenlaan 
genoemd. Een kaart uit 1923, 

waarop men kijkt vanaf het Emmaplein, heeft 
als onderschrift ‘Bilthoven – Vinkenlaan’. In 
1924 werd besloten dat gedeelte Julianalaan 
te noemen. Ook het verlengde, waaraan o.a. 
de Bruna en Dapper te vinden zijn, kreeg 
die naam. Dat stuk, tot aan de huidige Prins 
Bernhardlaan,  heette voordien Lijsterlaan. Ook 
de Julianalaan mocht in de oorlog niet haar 
naam behouden. Van 1942 tot 1945 heette 
de weg in opdracht van de Duitsers Frederik 
Hendriklaan. Men had kennelijk geen bezwaar 
tegen historische Oranjenamen.

Villa oase uit 1915.
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Langs de meeste lanen van het Park Vogelzang 
werden aanvankelijk grote villa’s gebouwd 
omringd door grote tuinen. Een kaart uit 
1908 laat villa Nachtegaal zien, die als 
adres kreeg Merellaan 1. Deze villa werd 
in 1975 afgebroken. Ter plekke is nu 
Plein Vogelzang te vinden. Ook langs de 
Nachtegaallaan werden villa’s gebouwd. Een 
kaart uit 1910 laat ons Nachtegaallaan 20 
zien. De kaart heeft als opschrift ‘Villapark 
Vogelenzang’. Langs de Vinkenlaan, een 
deel van de Julianalaan en het Emmaplein, 
dat sinds 1 juli 1933 officieel die naam 
draagt, werden winkels gebouwd, waarboven 
woningen gerealiseerd werden. Ook werden 
er in de nieuwe woonkern kerken gebouwd 

(Zuiderkapel en Julianakerk), alsmede een 
postkantoor en een school (Julianaschool) en 
horecagelegenheden. Hotel-Café Dennenhoeve, 
dat ontstaan was uit het stationskoffiehuis dat 
in 1864 werd geopend, heeft later de naam 
Hotel Brands gedragen. Tegenwoordig staat het 
bekend onder de naam Het Wijn en Spijslokaal. 
De Bonte Koe, gelegen op de hoek van de 
Spoorlaan, werd rond 1924 als melksalon 
geopend. Daar is nu al jaren een Chinees 
restaurant gevestigd. Langs de Spoorlaan werden 
niet alleen woningen gebouwd. Ook daar was 
een melksalon te vinden op de hoek van de 
Prins Hendriklaan. Er vestigden zich ook wat 
kleine bedrijfjes. 

hotel Dennenhoeve uit 1913.

Villa De nachtegaal uit 1908.
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Diverse grote villa’s in Park Vogelzang werden 
als pension of rusthuis ingericht. Zo blijkt uit 
een kaart uit 1916 dat op Prins Hendriklaan 
103-105 het ‘Christelijk pension-rustoord 
Vredenburgh’ te vinden was. Het was gezond 
toeven in de Bilthovense contreien en de 
bereikbaarheid was goed. Ook dagjesmensen 

wisten Bilthoven op zonnige dagen 
te vinden. De trein bood daartoe 
de gelegenheid. De toestroom van 
recreanten nam toe toen in 1933 
het natuurbad De Biltsche Duinen 
geopend werd. Helaas werd dat bad 
in 1980 gesloten. 
In 1920 werd een besluit genomen 
waarbij de Overboslaan en de 
Parklaan werden benoemd. Dat 
bouwplan werd als Park Overbosch 
aangemerkt. Langs deze nieuwe 
lanen kwamen kleinere villa’s 
waarvan er diverse door W.S. 
van der Sterre werden gebouwd. 
Ook de Oranje Nassauschool, 
waarin aanvankelijk de Van 

Everdingenschool gevestigd   was, werd 
daar gerealiseerd. De Parklaan werd in 1932 
verlengd. Ook werden toen de zijstraten 
Hoflaan en Noord-Houdringelaan benoemd, 
die op de Soestdijkseweg Zuid uitkomen.

Op 7 november 1921 werden de Hertenlaan, 
Hazenlaan, Konijnenlaan, Snippenlaan, 
Patrijzenlaan en Fazantenlaan benoemd,  de 
eerste wegen van Tuindorp waarlangs ook 
sociale woningbouw gerealiseerd werd. De eerste 
woningen, die in opdracht van de Algemene 

Christelijk pension-rustoord Vrdenburgh uit 1916.
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Biltse Woningbouwvereniging werden gebouwd, 
werden in december 1919 al opgeleverd. Die 
huizen waren nog verstoken van water en licht. 
Die toelevering kwam pas in februari 1920 tot 
stand! Omdat er nog niet tot een straatnaam 
was besloten, werden die huizen aanvankelijk 
genummerd als Tuindorp 1, 2, 3 enz. Bij 
raadsbesluit van 17 november 1924 werd in 
verband met de aanleg van Tuindorp besloten 
de Brandenburgerweg te hernoemen in Eerste 
Brandenburgerweg, Oude Brandenburgerweg 
en Tweede Brandenburgerweg. Twee van 
deze namen werden bij besluit van 6 
april 1978 officieel gewijzigd in 1e en 2e 
Brandenburgerweg. Ten westen van de Oude 
Brandenburgerweg waren er in 1938 vijf 
nieuwe wegen in aanleg die bij besluit 
van 10 oktober 1938 Duivenlaan, 
Pluvierenlaan, Talinglaan, Korhoenlaan en 
Zwanenlaan werden benoemd. Ook die 
wegen maken deel uit van Tuindorp. 
Langs de Oude Brandenburgerweg waren 
vroeger veel winkeltjes te vinden. Zo 
waren er ooit melk- en groenteboeren, 
slagers, kruideniers en sigarenwinkeltjes. 
Ook kappers, een fietsenmaker, 
schoenenwinkel en schoenmakerij waren 
er gevestigd, evenals een lingeriewinkel 
en een garen- en bandwinkeltje. Een 

kaart uit 1924 laat een stukje van de Oude 
Brandenburgerweg zien. Het opschrift luidt: 
‘Bilthoven Tuindorp Brandenburgerweg’. De 
Milty Bar werd een belangrijk middelpunt in 
de wijk. En in de zomermaanden werd er druk 
gebruik gemaakt van zwembad Brandenburg, 
dat op 1 augustus 1925 geopend werd. De 
Buurtvereniging Tuindorp (WVT) werd op 21 
september 1923 opgericht. WVT is nog steeds 
actief. In het mooie gebouw aan de Talinglaan 
vinden veel activiteiten plaats. Niet alleen voor 
de bewoners van de wijk Tuindorp, maar voor 
iedereen staan bij WVT de deuren gastvrij 
open. Tegenwoordig vindt men in Tuindorp 
nog maar enkele winkels. Wel heeft de wijk 

oude Brandenburgerweg uit 1924.
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grotendeels haar oorspronkelijke aanzien 
behouden. In 1972 zijn de woningen van de 
woningbouwverenigingen gerenoveerd en 
werden er enkele woningen gesloopt. Ter plekke 
werd nieuwbouw gerealiseerd. 

De ontwikkeling van het Jachtplan begon in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw. Op 15 decem-
ber 1952 werden het Meuteplein, de Meutelaan, 
Nimrodlaan, St. Hubertuslaan, Jachthoornlaan, 
Drijverslaan, Schutterslaan, Drift en de 
Wildlaan benoemd, waarlangs gaandeweg 
bebouwing werd gerealiseerd. Op onze website 
(www.historischekringdebilt.nl) kunt u een 
ansichtkaart van de Meutelaan bekijken en ook 
veel andere dorpsgezichten, horecagelegenhe-
den, scholen, kerken, landhuizen, boerderijen 
etc. Het Jachtplan werd in 1967 uitgebreid 
met de Jachthoornlaan, de Valkenierlaan en de 
Weidmanlaan. Kort daarna werd het 
Kooikersplein aangelegd en werd de Jachthoorn-
laan verlengd.

Ten oosten van de 1e Brandenburgerweg werd 
rond 1900 de begraafplaats aangelegd. Op 5 
oktober 1963 werd de vlak bij de begraafplaats 
gelegen Opstandingskerk in gebruik genomen. 
Op 21 december 1955 werd besloten tot 
naamgeving van onder andere de Antonie 

van Leeuwenhoeklaan, waarlangs het RIVM 
gerealiseerd werd, Bildzigt en Meyenhagen. 
De Beatrixlaan kreeg op 26 maart 1956 haar 
naam. Aan de Beatrixlaan ligt de Prinses 
Wilhelminaschool, die later De Bieshaar werd 
genoemd. Dat gebouw is nu in gebruik bij 
De Werkschuit. De Postlaan, een zijweg van 
de Antonie van Leeuwenhoeklaan, werd in 
juli 1992 benoemd. Tussen de Postlaan, de 
Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg ligt 
het Schapenweitje waarop waarschijnlijk in de 
toekomst woningbouw gerealiseerd zal worden. 

Ten westen van de 1e Brandenburgerweg werd 
de wijk Brandenburg-West gerealiseerd. Al 
eerder was daar de Steenen Camer aangelegd. 
Tot naamgeving van die straat werd op 20 april 
1936 besloten. De namen van de in de wijk 
Brandenburg-West gelegen wegen werden bij 
besluiten van 29 april 1957, 27 januari 1958 en 
29 mei 1958 vastgesteld. Bij het besluit van 29 
april 1957 kreeg onder andere de Planetenbaan 
haar naam. Die weg werd ongeveer gerealiseerd 
daar waar in het verleden de Bunterwech lag, 
die ook wel Buntsche wech werd genoemd. 
De naam Bunterwech komt voor op een kaart 
die uitgegeven werd in 1641. Daarop staat het 
tracé van een vaart die echter nooit gegraven 
werd. Die vaart zou worden gerealiseerd tussen 

Straten en straatnamen van weleer
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Utrecht en de Eem. Ook in diverse oude 
koopakten wordt de oude naam genoemd. 
Op 28 april 1964 kregen de Kometenlaan, 
Tempellaan, Halleylaan, Bielalaan, Donatilaan, 
Enckelaan en Olberslaan hun naam, alle 
gelegen ten westen van de Planetenbaan. 
Langs de Kometenlaan en de Planetenbaan 
verrezen hoge flats, maar in het overgrote 
deel van de wijk werden eengezinswoningen 
gerealiseerd, waarvan er veel in opdracht van de 
woningbouwverenigingen gebouwd werden. Er 
werden in Brandenburg-West scholen en kerken 
gebouwd en er werden sportvelden en een 
hertenpark aangelegd. Het Boogschutterplein 
en het Steenbokplein kregen op 4 januari 1966 
hun naam en het Sterrenplein werd op 25 
februari 1971 benoemd. In de jaren negentig 
van de vorige eeuw vond er in het noordelijke 
gedeelte van de wijk een grootscheepse 
renovatie plaats. Diverse straten werden in 
1995 herbenoemd. Zo vervielen de namen 
Ptolemaeusplein, Copernicusplein, Galileïplein 
en Dierenriem. Nieuwe namen werden 
Tweelingen, waar nieuwbouw gerealiseerd werd, 
Weegschaal, deels het pad dat de Melkweg met 
de Orionlaan verbindt, Schorpioen, Waterman 
en Noorderkroon, de voormalige Dierenriem. 
Het hele gebied rondom de Melkweg zal in 
de nabije toekomst weer grote veranderingen 

ondergaan. De scholen zullen worden 
afgebroken, evenals de kerk. Er zal volgens het 
Alternatief ontwikkelingsplan Melkweg een 
Cultureel Educatief Centrum worden gebouwd, 
waarin niet alleen de scholen onderdak 
zullen vinden, maar ook de bibliotheek, de 
muziekschool, de Werkschuit en het centrum 
voor Jeugd en Gezin. Bovendien zullen er 
ongeveer 170 nieuwbouwwoningen worden 
gerealiseerd. Over de daadwerkelijke realisatie 
zal in 2010 worden beslist.

Eind 2009/begin 2010 zijn er nieuwe 
woningen opgeleverd in het zogenaamde Park 
Brandenburg dat achter het zwembad op de 
voormalige sportvelden ontworpen werd.  
Behalve eengezinswoningen is er in opdracht 
van Reinaerde een zorgappartementencomplex 
gerealiseerd dat de naam De Reiger draagt. Ook 
zullen in Park Brandenburg bedrijven gevestigd 
worden. De nieuwe wegen krijgen de namen 
Reigerlaan, Ooievaarlaan en Kuifeendlaan. 
Dit nieuwbouwwijkje sluit aan bij de Anne 
Franklaan, die op 28 augustus 1986 werd 
benoemd. Deze laan ligt achter Inventum. 
Op 7 februari 1908 werd vergunning verleend 
voor de bouw van twee fabrieksgebouwen. 
De omschreven locatie luidde: Leyenseweg en 
Brandenburgerweg. Op 23 maart 1908 was de 
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 Straten en straatnamen van weleer

bouw al voltooid. Inventum zal binnen niet al te 
lange tijd worden gesloopt. Voor het terrein is al 
een bouwplan ontwikkeld. 
Langs de Leyenseweg was ook de 
Leyensewegschool te vinden die bij haar 
oprichting in 1919 Middellaanschool werd 
genoemd. Deze school werd in 1991 door 
brand verwoest. Ter plekke zijn woningen 
gebouwd die als adres hebben Wissellaan. Tot 
naamgeving van deze straatnaam werd besloten 
op 3 december 1996. Op de website van de 
kring is een afbeelding van de school te zien.

Met de realisatie van de wijk Bilthoven-
Centrum II werd in 1969 begonnen. Op 14 
mei van dat jaar werd aan meer dan 30 daar 
geprojecteerde wegen een straatnaam toegekend. 
De wegen kregen, de Boslaan uitgezonderd, 
allemaal vogelnamen. Er werden diverse 
flatgebouwen gerealiseerd. Het merendeel 
van de nieuwbouw bestond echter uit 
eengezinswoningen. De Kramsvogellaan werd 
op 24 april 1975 benoemd en De Kwinkelier 
op 27 oktober 1981. Bij laatstgenoemd besluit 
werd de voorheen gebruikte naam Plein 
Vogelzang vervangen door De Kwinkelier. Met 
de bouw van De Kwinkelier kreeg Bilthoven 
een mooi winkelcentrum dat binnen enkele 
jaren een heel ander aanzien zal krijgen als de 

realisatie van de grootscheepse verbouwing 
van het hart van Bilthoven een feit zal zijn 
geworden. De straatnaam Plein Vogelzang 
is niet verloren gegaan. Bij besluit van 27 
september 1984 werd die gegeven aan de 
nieuwbouw die tussen de Nachtegaallaan, 
Merellaan en Boslaan werd gerealiseerd.

Ten zuiden van de spoorlijn zijn er in De Bilt en 
Bilthoven na de bouw van de wijken de Akker, 
Weltevreden en Brandenburg-West geen grote 
uitbreidingsplannen meer geweest. Sommige 
kleinschalige terreinen werden bebouwd, zoals 
het hierboven beschreven Park Brandenburg 
en het achter het gemeentehuis Jagtlust gelegen 
Burgemeester Fabiuspark dat rond 1990 werd 
gerealiseerd. 

Bilthoven is, zoals uit dit artikel blijkt, in de 
twintigste eeuw enorm gegroeid. Niet alleen 
ten zuiden van de spoorlijn, maar ook ten 
noorden daarvan. Daar ontstond in de jaren 
zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
de grote wijk de Leyen die zich uitstrekt van 
de spoorlijn tot aan de Jan Steenlaan. Over 
die wijk zijn in De Biltse Grift diverse artikelen 
gepubliceerd. Na 1910 zijn ten oosten en 
westen van de Soestdijkseweg Noord de diverse 
villaparken ontstaan, die nog grotendeels hun 
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oorspronkelijke aanzien hebben bewaard. 
Dat deel van Bilthoven is nog het meest de 
naam villadorp waardig. In Bilthoven Noord 
zijn ook scholen, kerken en enkele winkels te 
vinden. De meeste winkels zijn echter te vinden 
langs de Julianalaan, de Vinkenlaan en De 
Kwinkelier. Dat gebied zal echter binnen niet 
al te lange tijd een heel ander aanzien krijgen. 
Er zullen tunnels worden aangelegd onder de 
spoorlijn, iets wat de veiligheid ongetwijfeld 
zal vergroten. Het contract dienaangaande is in 
2009 ondertekend. Het hart van Bilthoven zal 
volgens een stedenbouwkundig plan verbouwd 
worden. Langs het Emmaplein zullen diverse 
panden worden gesloopt en ook een van de eerst 
gebouwde panden die aan de Julianalaan op 
nummer 8 te vinden is. In dat pand is tijdelijk 
een infocentrum gevestigd dat op woensdag 27 
januari 2010 geopend werd. Diverse instanties, 
waaronder de Klankbordgroep, hebben zich 
over het Masterplan centrum Bilthoven gebogen 
en het kritisch bekeken. Verwacht wordt dat 
medio 2011 het definitieve bestemmingsplan 
van kracht wordt. Hopelijk worden de 
bouwplannen met gevoel voor historie én 
duurzaamheid uitgewerkt. Natuurlijk kan men 
niet altijd alles behouden en is nieuwbouw 
noodzakelijk. Maar er zullen ongetwijfeld 
mensen zijn die moeite hebben met de sloop 

van diverse historische panden rondom het 
station. Die mensen kunnen op nostalgische 
momenten de vele boeken en boekjes bekijken 
die gepubliceerd zijn en ook op de al eerder 
genoemde website van de historische kring is 
veel te zien, www.historischekringdebilt.nl. 
Gebruikte bronnen:
Diverse adresboeken.
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Negentiende-eeuwse Biltse schoolmeesters

Langs de rand van het kerkhof van de 
Dorpskerk, aan de kant van de Kerksteeg, 
bevinden zich de graven van twee Biltse 
schoolmeesters. Hun graf is onaanzienlijk en 
één is zelfs grotendeels verborgen onder een 
struik. Maar hoe onaanzienlijk hun graven 
ook mogen zijn, zeker in vergelijking met die 
van de Utrechtse hoogleraren die hier ook 
begraven liggen, hun levensgeschiedenis is des 
te interessanter en verschaft ons een aardige 
inkijk in de onderwijsomstandigheden van deze 
gemeente zo’n 150 tot 200 jaar geleden.
Aan de Burg. de Withstraat, tegenover de 
Torenstraat bevindt zich een eeuwenoud 
karakteristiek huis met aan de straatzijde het 
opschrift De Oude School. Tegenwoordig zetelt 
hier onder andere de historische kring, maar 
eeuwenlang was dit inderdaad de dorpsschool 
van de gemeente de Bilt. Generaties kinderen 
hebben hier pogingen gedaan te leren lezen 

en schrijven, onder omstandigheden die wij 
ons niet meer kunnen voorstellen en vele 
schoolmeesters hebben hier hun geduld 
beproefd. Enkele van hen liggen bij de school 
begraven op het kerkhof van de Dorpskerk en 

nEGEnTIEnDE-EEuWSE BILTSE SChooLMEESTERS 
BEGRAVEn oP hET KERKhoF VAn DE DoRPSKERK

Wim Krommenhoek

Wim Krommenhoek heeft een inventarisatie gemaakt van de oude graven en grafstenen op het kerkhof van 
de Dorpskerk in De Bilt. In een aantal thematisch geordende artikelen doet hij hiervan verslag in De Biltse 
Grift. Dit verhaal over de schoolmeesters is het eerste in de reeks.

De oude School aan de Burgemeester De Withstraat.
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iets van de negentiende-eeuwse omstandigheden 
waaronder zij hun werk deden, wil ik hier graag 
onder uw aandacht brengen.
 
In 1822 overleed op 58-jarige leeftijd Pieter van 
Diepeningen, sinds 1792 aangesteld als koster 
en schoolmeester, en in zijn laatste jaren tevens 
belast met de taak van gemeenteontvanger. 
Als schoolmeester van een éénmansschool met 
ruim 100 kinderen moet hij het uitstekend 
gedaan hebben, gezien de lovende woorden 
die de schoolopziener in 1802 aan het 
gemeentebestuur over hem schreef in de vorm 
van ‘een verklaring van hoogste tevredenheid’. 

Hierin staat onder meer ‘Medeburgers! Het is 
niet, dan met het uiterste genoegen, dat ik U 
melde, dat de school Uwer Gemeente onlangs 
door mij bezocht en in eene orde gevonden 
is, welke en Ulieden en den schoolleeraar van 
Diepeningen eer aandoet’. De meester leerde de 
kinderen letters en cijfers, de tien geboden en de 
catechismus. Het onderwijs hield daarom voor 
een groot deel in het leren kennen van de Bijbel, 
psalmen en belijdenisteksten. Ook vroeg hij op 
maandagmorgen naar de preek van de vorige 
zondag en moesten de kinderen om de beurt 
gebeden opzeggen. De schooltijden waren van 8 
tot 11 en van 1 tot 4, althans in de zomer.
Maar de omstandigheden waaronder het 
onderwijs plaats vond, waren meer dan slecht, 
niet alleen in onze ogen, maar ook naar de 
maatstaven van toen. Ruim 100 kinderen in 
een ruimte van 5.5. x 6.5 meter betekende in de 
winter zo’n bedompte atmosfeer dat kinderen 
regelmatig onpasselijk werden en flauw vielen. 
Het gemeentebestuur had geen geld om de 
situatie te verbeteren en het was te danken aan 
particuliere giften van in totaal 660 gulden 
dat de muur tussen de school en de keuken 
van het gebouw 3.5 meter werd opgeschoven. 
De grootste giften, elk 100 gulden, werden 
gedaan door de eigenaren van de buitenplaatsen 
Vollenhoven, Pieter de Smeth, en van Jagtlust, 

De school rond 1830.
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Jan Wolthers van de Poll. Wel met het resultaat 
dat de bedstee in het schoollokaal terecht kwam. 

Onder deze omstandigheden wordt in 1823 
Georg Diederik Enderlé aangesteld als 
schoolmeester en tegelijk door de kerkeraad 
benoemd als koster en voorlezer. Dit was 
trouwens een noodzakelijke combinatie van 
functies, want van het schoolmeesterschap 
alleen kon een gezin met kinderen niet 

rondkomen. Wel was zijn 
voorganger nog primair koster 
en voorlezer, nu was de volgorde 
omgekeerd. In zijn functie als 
koster moest hij erop toezien dat 
de kinderen geen leven maakten 
in de kerk, dat de mensen niet 
willekeurig plaats namen, en 
dat de jeugd de kerkglazen niet 
stuk gooide. Zowel binnen als 
buiten schooltijd diende hij 
erop toe te zien dat de jongens 
geen kattekwaad uithaalden, 
niet dobbelden en niet vloekten. 
Ook het klokkeluiderschap was 
onderdeel van meesters taak. Niet 
alleen bij begrafenis, maar ook bij 
doodsaankondiging werd geluid. 
Maar dit werk werd uitbesteed, 

meester zocht vier jongens uit die voor een 
paar cent een uur de klok luidden. Vanaf 
1780 viel meester een extraatje ten deel in de 
vorm van 5 gulden ‘s jaars vanwege het gemis 
van de schaapsweiden op het kerkhof. Dit 
was het gevolg van een verordening uit 1776, 
waarbij het de schoolmeester verboden werd 
om ‘kalveren of eenige andere grote beesten 
te houden waardoor de kerkhoven of wat 
daaraan gedependeert zouden mogen beschadigt 

Dorpskerk met kerkhof aan de noordzijde.
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worden’. En ook de tuin zal vermoedelijk 
inkomsten voor de meester hebben opgeleverd.

Enderlé was in 1801 in Utrecht geboren en 
gehuwd met Christina Jannetje Croese. Hij had 
in 1857 nog vier thuiswonende kinderen. Hij 
bleef schoolmeester tot 1866 en was de eerste 
die een hulponderwijzer toegewezen kreeg. In 
de eerste jaren van zijn schoolmeesterschap 
had hij terecht de nodige aanmerkingen op de 
huisvesting en op de onderhoudstoestand van 
de school en in 1825 bleek de gemeente wel 
bereid de nodige voorzieningen te treffen. In het 
schoollokaal werden de versleten rode plavuizen 
vervangen door klinkers en de kleine ramen 
vervangen door grotere.Voor die tijd was het 
de kinderen namelijk niet vergund naar buiten 
te kijken. Ook werden de muren gewit en een 
zwarte plint aangebracht. Buiten werd een 
straatje aangelegd naar het sekreet, waardoor 
men na toiletbezoek niet met bemodderd 
schoeisel in de school hoefde terug te keren. Het 
sekreet was een klein hokje met een opening 
boven een sloot met een driekwart deurtje 
ervoor. Het gehele karwei kostte 1290 gulden.

Toch was deze uitbreiding niet toereikend. 
Na tien jaar, in 1835, telde de school 150 
leerlingen, 74 jongens en 76 meisjes, waarvan 

in totaal 123 kinderen in de leeftijd van 6 
tot 12 jaar, die allemaal in deze ene ruimte 
opeengepakt zaten. Opnieuw had het 
gemeentebestuur oog voor de situatie en in 
1836 volgde een verdere verlenging van het 
schoolvertrek met bijna 3 meter. Het resultaat 
was een leslokaal van 13.5 x 5.5 meter voor 
150 kinderen. Toch bleef onderwijs aan zowel 
beginnelingen als gevorderden in één ruimte 
met soms chaotische taferelen moeilijk en weer 
tien jaar later werd de school door de jeugd en 
het onderwijzersgezin verlaten en voor 1600 
gulden verkocht aan de Ned. Herv. Kerk. 
Dit plotseling vertrek was het gevolg van een 
gelukkig toeval, omdat in 1844 de gemeente 

Biltse bewaarschool sinds 1873.
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die met het schoolprobleem in de maag zat, 
een beschikbaar komende rijtuigfabriek aan 
de Dorpsstraat kon kopen. Deze fabriek stond 
op de plaats van het voormalige politiebureau 
tegenover de Witte Swaen. 

Maar reeds in 1846 klonken weer 
kinderstemmen in de oude dorpsschool, 
want vanaf dat moment kreeg de eerste Biltse 
Bewaarschool hier onderdak en startte in 
dat jaar met 37 kinderen. Tot 1872 blijft 

de situatie ongewijzigd, maar dan 
besluit Gedeputeerde Staten dat de 
bewaarschool niet langer in de directe 
omgeving van het kerkhof mag staan. 
Daarop wordt in 1873 een nieuw 
schooltje gebouwd op de hoek van de 
Burg. de Withstraat en de Tuinstraat, en 
tot op de dag van vandaag klinken nu 
hier kinderstemmen.
Enderlé, die in 1801 in Utrecht was 
geboren en tot op 65-jarige leeftijd 
schoolmeester was gebleven, stierf in 
1869. Hij was in 1866 opgevolgd door 
J. Leusden, die tot zijn dood in 1883 
schoolmeester en koster is geweest. 
Beiden liggen broederlijk naast elkaar 
begraven, de staande steen van Enderlé 
draagt als tekst slechts G.D. ENDERLE, 

de liggende steen van Leusden heeft de tekst J. 
LEUSDEN VAN ZIJNE LEERLINGEN.

Gebruikte literatuur:
E.E. Gewin, De Bilt, een utrechts dorp in vroeger
eeuw. De Bilt,1944.
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Graf van meester Enderlé (links) en meester Leusden (rechts).
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Men vertelde mij eens dat er gelovige Joodse 
mensen zijn die tot God bidden of Hij 
alstublieft de eerstkomende eeuwen eens een 
ánder volk wil bestempelen als het ‘uitverkoren 
volk’. Een dergelijk gebed zou niet zo 
verwonderlijk zijn als je let op de ellende die de 
status van uitverkoren zijn het Joodse volk door 
de eeuwen heen gebracht heeft. 

Ik ben van Joodse afkomst en door mijn 
vierenzeventigjarige leeftijd heb ik de Tweede 
Wereldoorlog bewust heb meegemaakt. Mensen 
die iets afweten van mijn afkomst vragen mij 
zo rond de dodenherdenking op vier mei of 
de bevrijdingsdag op vijf mei, wel eens mijn 
herinneringen aan het papier toe te vertrouwen. 
Na enige aarzeling heb ik dat gedaan, het 
manuscript is gereed en aan de vormgeving 
wordt de laatste hand gelegd. Mijn aarzeling om 
een dergelijk boek te schrijven kwam voort uit 

de vraag die ik mijzelf stelde of mijn verhaal als 
jochie dat moest onderduiken, wel belangrijk 
genoeg is om daar een heel boek aan te wijden. 
Ik kwam tot de conclusie dat een dergelijk 
boek zeker op zijn plaats is en wel vanuit het 
vertrekpunt dat ieder mens belangrijk is. Daar 
kun je aan toevoegen dat men hetgeen mij 
overkwam, kunt projecteren op de gigantische 
historische wereldgebeurtenissen gedurende 
de jaren 1940 - 1945. Dan ontstaat een breder 
perspectief en alles bij elkaar genomen is 
daardoor volgens mij ruimschoots argumentatie 
en legitimatie aanwezig voor een boek als 
bedoeld. 

Ook ik was dus - evenals mijn ouders, broertjes 
en verdere familie 1- doelwit van de genadeloze 
jacht op Joden van de door rassenwaan bezeten 
Duitse bezetter. Dat ik pas ongeveer zes jaar 
oud was, speelde voor de heersers van het 

hoE hEETTE IK ooK ALWEER? 
MIJn VERhAAL ALS JooDS JonGETJE In ooRLoGSTIJD

Karel Beesemer
 
Dit jaar verschijnt in ieder nummer van De Biltse Grift een verhaal over een herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog die dit jaar 65 jaar geleden beëindigd werd. Dit verhaal van Karel Beesemer is het eerste in de 
serie. En is tevens een voorpublicatie uit het boek dat in april verschijnt.
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Hoe heette ik ook alweer?

‘Duizendjarig Rijk’ geen enkele rol. Mijn boek 
bevat slechts flarden van herinneringen en 
het is beslist niet geschreven met de intentie 
er een tranentrekkend verhaal van te maken. 
Gedurende de bezetting bezag ik de dingen 
om mij heen met naïeve kinderogen. Daarbij 
moet bedacht worden dat je op die leeftijd 
geen aantekeningen maakt! Om het verleden 
dichterbij te brengen probeer ik in mijn boek 
op meerdere plaatsen lijnen te leggen naar het 
heden. Dat doe ik door middel van voetnoten. 
Verder worden in het boek vele foto’s en 
documenten opgenomen die verband houden 
met het gezin waar ik uit voortkom. Daarnaast 
bevat het diverse andere afbeeldingen, zoals van 
de Slag om Arnhem enzovoort.

De oorlog was een periode die voor een 
volwassene nogal verwarrend was en dit 
is temeer het geval voor een kinderbrein. 
Mijn verhaal dwong mij er toe dat ik mij, in 
verschillende opzichten, moest verdiepen in 
hetgeen toen allemaal is gebeurd en dat raakte 
mij vaak intens. Enige invloed om de wereld om 
mij heen had ik niet. Ik onderging simpelweg de 
gebeurtenissen en daarbij werd mijn lot bepaald 
door volwassenen die, om wat voor reden dan 
ook, begaan waren met het jochie dat ik was.

Een van mijn vele onderduikadressen was bij het 
befaamde echtpaar Kees en Betty Boeke van de 
Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. 
In mijn boek wordt ook aan die periode de 
nodige aandacht gegeven. Verderop in dit artikel 
wordt nader ingegaan op die periode. 
Mijn laatste onderduikadres was in Renkum, 
waar ik midden in de Slag om Arnhem - de 
zogeheten operatie Market Garden - belandde 
en samen met mijn redster ‘tante’ Truus moest 
evacueren naar Veenendaal. Ik heb aangevraagd 
haar de Yad Vashem onderscheiding postuum 
toe te kennen Ik streef er naar de presentatie 
van mijn boek te laten samenvallen met het 
moment van uitreiking van die onderscheiding. 
Ik verwacht dat die onderscheiding metterdaad 
wordt toegekend. 

Met grote stappen door de inhoud
Door fragmenten te citeren stap ik met heel 
grote stappen door het boek. Mijn boek is een 
mix van gewoon menselijke zaken en zaken die 
van historische betekenis zijn. 

Known unto God 
Het boek begint met een beschrijving van mijn 
overpeinzingen bij de vierenzestigste Airborne 
Memorial Service in Oosterbeek. Elk jaar vindt 
die herdenking plaats en honderden oudstrijders 
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uit Engeland en Polen zijn dan aanwezig 
om met duizenden andere belangstellenden 
hun kameraden te herdenken die tijdens de 
operatie Market Garden het leven lieten. Door 
het verstrijken der jaren neemt het aantal 
oudmilitairen razendsnel af. Het zijn stuk 
voor stuk inmiddels oude mannen en hun 
colberts bieden nauwelijks plaats voor de vele 
onderscheidingen die ze wereldwijd voor hun 
gevechtshandelingen op vele fronten mochten 
ontvangen. Trots stralen ze uit en terecht. Ik 
probeer een beeld te schetsen enerzijds van de 
tegenstellingen: nu met al die pracht en praal en 
de mooie toespraken versus anderzijds de rauwe 
werkelijkheid van toen. Op vele grafstenen 
staat heel veelzeggend: Known unto God. 
Dat geeft de wérkelijkheid weer: talrijke jonge 
soldatenlichamen waren onherkenbaar kapot 
geschoten en daardoor Known unto God:

Oorlog voeren is niet romantisch,
Oorlog voeren is geen heroïek,
Oorlog voeren is wreed en niet te bevatten, 
Oorlog voeren is de ultieme gruwelijkheid, 
Oorlog voeren is de hel op aarde,
Oorlog voeren stinkt, is vuil en obsceen,
Oorlog voeren is verbijstering, angst en pijn. 

Als hiervoor opgemerkt belandde ik in Renkum 
midden in de zogeheten Operatie Market 
Garden en daardoor heb ik enorme affiniteit 
met die oudmilitairen en sla ik geen herdenking 
over. In mijn boek grijp ik als het ware die 64e 
herdenking aan om terug te blikken naar mijn 
jeugdjaren gedurende de oorlog ... 

Marcherende Duitse soldaten door Amsterdam
Toen ik voor de eerste keer Duitse soldaten zag 
marcheren, riep dat nogal wat afschuw bij mij 
op. Dat kwam niet zozeer voort uit een of ander 
vijandsbeeld. Het kwam door de onnatuurlijke 
en fanatieke wijze waarop dat marcheren 
gebeurde. Alle soldaten strak in de pas, waarbij 
armen en benen kennelijk zo hoog mogelijk 
moesten worden opgetild. En dan die blikken in 
de ogen van die Germanen, er kon geen lachje 
af en bozig strak keken ze allemaal op eenzelfde 
wijze vooruit. De officier brulde: ‘Lienks - 
rechttzzss!!’ of zo. 

Hitlerjeugd en Winterhulp
Wat geweldige indruk op mij maakte was de 
Hitlerjeugd in Amsterdam. ’s Jonge, dat was 
stoer! In gedachten zie ik nog die Hitlerknaap in 
zijn prachtige uniform bovenop die wagen. Hij 
blies luid op zijn trompet. De zelfverzekerdheid 
straalde er van af. Alsof hij zeggen wilde : ‘We 
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halen in naam van onze Führer spullen op 
voor onze kameraden in nood. Wee je gebeente 
als je niet geeft. Dan krijg je van mij en mijn 
kameraden een pak op je donder zoals je nog 
nooit gehad hebt’.
Als voetnoot vermeld ik dat de Hitlerjeugd de 
grootste jeugdorganisatie was die Duitsland 
ooit gekend heeft. De HJ telde 8.8 miljoen 
leden. Het doel was de jeugd op te voeden tot 
onvoorwaardelijke en volledige steun aan het 

regime, desnoods met opoffering van het eigen 
leven. De jeugd nam er graag aan deel, je wilde 
immers niet buitengesloten worden? Je kon als 
je je best deed een hogere rang verdienen en 
andere kinderen bevelen geven. Paramilitaire 
trainingen stonden hoog genoteerd.

Briefkaart uit Kamp Wersterbork van 23 augsutus 1943. 
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Jodenster
Ik was best een beetje jaloers op mijn oudere 
broer. Hij droeg zo’n mooie zespuntige 
Davidsster op gele stof. In zwart stond erop 
‘JOOD’. Dat was interessant en op die leeftijd 
had ik in de verste verte niet door wat de 
achterliggende bedoelingen waren van die 
Jodenster. Toen ik volwassen was werd het me 
duidelijk en ook dat voor die ster zelfs vier 
cent uit eigen zak betaald moet worden en 
- hoe wrang - er moesten ook nog schaarse 
distributiebonnen voor worden ingeleverd. 

Overvalwagen
De wreedheid van de oorlog kreeg voor mij 
voor het eerst echt gestalte toen we vanuit ons 
huis in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid 
het raam uitkeken en zagen dat overvalwagens 
de straat in kwamen rijden. Zwaar gewapende 
soldaten sprongen eruit en ze sloegen met hun 
geweerkolven huis aan huis op de voordeuren. 
Ze brulden dat alle Joden naar buiten moesten 
komen. Dat was de eerste keer dat je als jongetje 
intens besefte dat het echt menens was, dat je 
het doelwit was terwijl je in de verste verte niet 
begreep waarom.
Zeker, je had wel eens iets gedaan dat niet door 
de beugel kon en dat zal ook wel het geval 
zijn geweest bij mijn vier broertjes. Maar was 

datgene dat we eventueel voor kwaads hadden 
gedaan nu zo erg dat we daarvoor weggevoerd 
moesten worden? En waarheen? Enig benul van 
de rassentheorie van ene mijnheer Adolf Hitler 
en zijn trawanten had ik op die leeftijd uiteraard 
totaal niet. 
Die soldaten met hun dreigende lawaai maakten 
veel indruk, maar erger vond ik de ontreddering 
van mijn moeder. Ze gaf ons te verstaan de deur 
niet open te doen en als ze toch binnenkwamen 
dan moesten we zeggen dat ma een ziekte had 
die erg besmettelijk was. Ze kleedde zich snel 
uit en ging op bed liggen. We bleven angstig 
wachten, maar wonderlijk genoeg werd er niet 
met geweerkolven tegen onze voordeur geramd 
en er werd zelfs niet gebeld! Misschien waren de 
overvalwagens al vol?

Er werden zes miljoen Joden vermoord 
gedurende de jaren 1940 - 1945. Daar was 
een langdurig proces van demonisering van 
de Joodse gemeenschap aan voorafgegaan. De 
toenmalige Duitsers waren Übermenschen en 
de Joden waren Untermenschen die corrupt, 
onbetrouwbaar en immoreel waren. Ze zouden 
de wereldmacht nastreven
“Die Juden sind unser Unglück”, was de alom 
geuite kreet van de Duitsers. 
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In huis en op school bij Kees en Betty Boeke 
in Bilthoven
Iemand had voor mij bedacht dat ik een 
onderduikers naam moest hebben en dat werd 
‘Broekhuizen’. Mijn voornaam ‘Karel’ kon 
kennelijk geen kwaad. Onder de naam Karel 
Broekhuizen toefde ik voor korte perioden op 
diverse onderduikadressen. Ik was in villa’s en 
eenvoudige stadse bovenwoningen. Zo verbleef 
ik in Amsterdam, Noord-Brabant, Rotterdam 
en Bilthoven. Mijn laatste onderduikadres was 
in Renkum. 

In Bilthoven was ik in huis bij Kees en Betty 
Boeke aan de Hobbemalaan en ging ik gewoon 
op school de Werkplaats Kindergemeenschap 
aan de Frans Halslaan. Het echtpaar Boeke 
kreeg op 8 november 1992 voor hun hulp 
aan Joodse kinderen postuum de hoogste 
Israëlische onderscheiding Yad Vashem. Die 
onderscheiding is voor niet-Joden die met 
gevaar voor eigen leven Joden hebben gered. 
Door een speling van het lot kwam ik in de 
gemeente De Bilt te wonen en was ik lid 
van de gemeenteraad. Om mijn afkomst 
en oorlogsgeschiedenis werd mij door de 
ambassade van Israël gevraagd of ook ik tijdens 
de plechtige uitreiking in de oude WP het 
woord wilde voeren. Dat heb ik gedaan en mijn 

toespraakje van toen heb ik opgenomen in het 
boek.

In Renkum 
In mijn beleving is Renkum de plaats waar ik 
vandaan kom, daar liggen mijn roots, ook al is 
dat feitelijk onjuist. Ik kwam in huis bij Truus 
van Dijk, de nog ongehuwde dochter van de 
in Renkum bekende groenteboer Adrianus 
van Dijk en zijn vrouw Wilhelmina Elisabeth. 
De mensen daar loodsten mij uiterst liefdevol 
verder veilig door de oorlog. Toen het zondag 
was (ze lieten er geen gras over groeien!) ging 
ik ‘s morgens en ook ‘s middags mee naar de 
Gereformeerde kerk die halfweg lag en nog 
ligt tussen de plaatsen Renkum en Heelsum. 
Weer of geen weer, de tocht naar de kerk werd 
lopend afgelegd. Het was een roteind lopen, 
maar daar had ik niet veel van te lijden! Mij 
werd ingeprent dat ik een wees was en dat 
mijn ouders waren omgekomen bij het Duitse 
bombardement van Rotterdam. Op het laatst 
ging ik dat bijna zelf geloven. In die periode 
werd over mijn afkomst heel wat afgelogen, 
terwijl liegen niet zo in de aard lag van tante 
Truus en haar ouders.
De herinneringen aan ‘opa’ vind ik prachtig. 
Met hem had ik de grootste lol. Vaak kroop 
ik bij hem op schoot en dan was het stoeien 
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geblazen. We speelden dan Tweede Front. Wat 
dat inhield wist ik in de verste verte niet, maar 
het klonk spannend en het had kennelijk met 
vechten te maken. Ik won altijd en steevast 
eindigde het gevecht met de overgave en smeken 
om genade van opa. 
De woorden: ‘Tweede Front’ kwamen niet uit 
mijn koker en toen ik dat begrip vele jaren later 
opzocht, begreep ik dat dit sloeg op de landing 
in Normandië in 1944 onder de codenaam 
Operatie Overlord. Dat was de invasie door 
de geallieerden door middel van een landing, 
waarbij maar liefst ongeveer 3.000.000 miljoen 
soldaten het Kanaal overstaken van Engeland 
naar Frankrijk. Het was D-Day!

De slag om Arnhem: operatie Market Garden
Tijdens de gevechten was op een ongelukkig 
moment een Engels vliegtuig geraakt door Duits 
afweergeschut. Gelukkig zag de bemanning kans 
er met hun parachutes uit te springen. Hoog in 
de lucht zweefden ze over ons huis, richting de 
papierfabriek van Van Gelder en de daarachter 
liggende rivier de Rijn. Een stuk of zes Duitse 
militairen stond in onze tuin als gekken te 
schieten op die weerloze jongens aan hun 
parachutes. Ze wiebelden heel krachtig heen 
en weer om de trefkans te verkleinen. Bidden 
had ik inmiddels dus al geleerd en ik bad tot 

God of die jongens maar alstublieft heelhuids 
de overkant van de Rijn zouden mogen 
bereiken. Daar waren ze veilig. Hoe het is 
afgelopen weet ik niet, ik werd binnengeroepen. 
Na de oorlog begreep ik dat ik getuige was 
van een oorlogsmisdaad omdat schieten op 
parachutisten in die omstandigheden niet 
is geoorloofd volgens het internationale 
oorlogsrecht.

Evacueren naar Veenendaal en de bevrijding. 
Het ging niet goed met onze bevrijders en de 
door de SSers geboden weerstand werd groter en 
groter. De Duitsers hadden nog steeds de macht 
en ze bevalen dat de gehele bevolking moest 
opkrassen. Achter op de fiets van tante Truus 
vluchtten wij naar Veenendaal. Doodsbenauwd 
was ik door het gedonder van de kanonnen. 
De Slag om Arnhem speelde zich af van 17 
tot 25 september 1944. Ongeveer 2.000 
man wist te ontsnappen over de Rijn met 
rubberbootjes en ook wel zwemmend. Alleen 
al de hele bevolking van Arnhem bestaande uit 
95.000 mensen moest evacueren en daar moet 
je aan toevoegen de bevolking van Renkum, 
Oosterbeek, Wolfheze, Heveadorp, Wageningen 
etc.
De bevrijding kwam voor tante Truus en mij 
in Veenendaal. Dat was op een dag zomaar 
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een feit. Engelse soldaten kwamen vanuit 
de richting Rhenen de Kerkewijk, waar wij 
onderdak hadden gevonden, oprijden in een 
jeep. We waren vrij!!

Bevrijd en terug naar Renkum 
We mochten terugkeren naar Renkum. Het valt 
nauwelijks te beschrijven hoe de Dorpsstraat 
en ons huis er uit zagen. Een en al puin van in 
elkaar geschoten woningen. Het leek er niet op 
dat er in ook maar één huis nog te wonen en 
te leven viel! En toch was dat de bedoeling en 
met grote opgewektheid lukte dat ook nog. Op 
provisorische wijze werden gaten gedicht en hoe 

primitief ook in ’t begin, het lukte 
om het leven weer min of meer z’n 
gang te laten gaan. Even primitief 
ging het er aan toe oorlogstuig 
dat overal lag op te ruimen. Als je 
dat wilde, kon je de munitie met 
kruiwagens vol opladen.

Omdat mijn ouders waren 
omgebracht, evenals goeddeels mijn 
naaste familie, bleef ik gewoon bij 
de nog steeds ongetrouwde tante 
Truus in de Dorpsstraat wonen. 
Zij beschouwde mij voor meer dan 
honderd procent als haar eigen 

zoon. En ook omgekeerd voelde het aan of ik 
daar gewoon thuis hoorde. 
Kort na de oorlog trouwde tante Truus met de 
weduwnaar Aris Lourens. Hij had één zoon 
Gerrit, die twee jaar ouder was dan ik. We 
gingen wonen in zijn huis in Renkum en Gerrit 
werd mijn broertje. Het ‘tante’ Truus en ‘oom’ 
Arie veranderde op een geheel natuurlijke wijze 
in ‘pa’ en ‘moe’. We vormden een heel gewoon 
en gelukkig gezinnetje. Pa Lourens werd door 
de Arrondissements-Rechtsbank te Amsterdam 
officieel benoemd tot mijn voogd.

De verwoeste Dorpsstraat te Renkum
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Oorlogsnaweeën
Op een zondag gingen mijn broer Gerrit en 
ik bij wijze van uitzondering niet mee plezier 
maken op de Noordberg. Onze vriendjes Jaap 
Sip, Herman Eibergen, Joop Wezenberg en 
Gijs van der Lee gingen met z’n vieren op stap. 
Enkele uren later werden de dorpen Renkum en 
Heelsum en verdere wijde omgeving opgeschrikt 
door een heel luide knal. Dat kon niet anders 
zijn dan een ontploffing van een zware bom 
of zoiets. Het werd allemaal snel duidelijk. De 
jongens hadden een ‘ding’ gevonden en gingen 
er mee aan het knutselen waardoor die helse 
machine met een daverende knal ontplofte. 
Jaap was op slag dood, Herman was zeer zwaar 
gewond en hij stierf korte tijd later. Joop miste 
een been en Gijs miste ‘slechts’ enkele tenen. 
De verslagenheid was niet te beschrijven. 
Deze gebeurtenis en de begrafenis van Jaap en 
Herman was iets dat ik mijn leven lang niet zal 
vergeten. 

Het preciese tijdstip van presentatie is nog 
niet bekend, maar dat zal ongeveer maart 
2010 zijn, vijfenzestig jaar na de beëindiging 
van de oorlog. Wil men het boek tegen de 
voorintekenprijs van € 17,50 reserveren, dan 
kan dat per mail: k.beesemer@planet.nl

1 Vader en moeder en ook de zonen Appie en Jaap werden 
in 1941 opgepakt en met vele anderen bijeengedreven in 
de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam. Zij werden 
afgevoerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. Vader 
werd op 24 januari 1944 en moeder en zoon Jaap werden 
op 28 januari 1944 in de gaskamers omgebracht. Appie 
overleefde het concentratiekamp, maar kwam daaruit 
ernstig ziek terug. Tengevolge daarvan overleed hij op 15 
augustus 1951.
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Vijf mei 1945. Een golf van enthousiasme 
spoelt door onze dorpen. Eindelijk bevrijd 
en weer kansen om onze eigen zaken te gaan 
regelen. Velen konden dit gevoel niet meer 
delen. De hongerwinter, de Duitse represailles 
en de bombardementen hadden ook in onze 
gemeenschap hun tol geëist. Hun herdenking 
is niet vergeten. Elke vierde mei wordt in de 
avond deze herinnering levend gehouden. Wij 
moesten echter wel verder en wij wilden verder. 
We hadden het weer in eigen hand.

Twee dorpen met elk een beetje eigen cultuur, 
maar wel onder één gemeentelijke hoed. 
Geografisch ook wat gescheiden van elkaar. 
Er waren maar twee verharde wegen die ze 
verbond. De Brandenburgerweg was de enige 
aan beide zijden bebouwde verbinding. En 
uiteraard ook onze aloude Soestdijkseweg. Veel 
gebied was nog in agrarisch gebruik. Aan de 
Herenweg ploegde deze boer in 1950 nog zijn 
akkertje en in de jaren vijftig was deze boerderij  
“Olden Brandenburg” nog vol in bedrijf in 
het gebied rond de huidige Planetenbaan. In 
Bilthoven lag nog een prachtig duingebied 
achter het Jodenkerkhof en het gebied de 
Leyen was nog groen van de weilanden en de 
begroeide akkergronden. 
In de oorlogsjaren was er weinig aan 
woningbouw gedaan en het tekort aan goede 
woningen was schrijnend. In 1949 stonden er 
maar liefst 900 woningzoekenden ingeschreven 
en woonden er 1500 mensen bij iemand in. Er 
moesten hoognodig nieuwe woningen gebouwd 
worden en dat ook nog in een fors tempo. De 

TEnToonSTELLInG DE BILT En BILThoVEn 
SInDS DE BEVRIJDInG, 

BIJnA VIJF En ZESTIG JAAR onTWIKKELInG.
Hans de Groot

Akker aan de herenweg.
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enorme woningbouw na de oorlog in onze 
dorpen is een van de onderwerpen waar wij u 
graag op onze tentoonstelling het een en ander 
van willen laten zien.
Dit is echter maar één aspect van al die 
ontwikkelingen in de afgelopen 65 jaar. De 
wereld om ons heen is op alle gebieden grondig 
veranderd en wij zijn mee veranderd. Waren 
wij in 1945 blij om na een lange wachttijd 
een telefoonaansluiting te krijgen, nu is bijna 
iedereen en overal op de GSM bereikbaar. 
De enorme groei van het autopark had 
sterke invloed op onze infrastructuur. De 
levensgevaarlijke Utrechtseweg met zijn talloze 
ongelukken kreeg steeds meer een ander 
gezicht, De Biltse Rading werd aangelegd om 

de doorstroming van het verkeer te bevorderen. 
Protesten tegen het doortrekken van deze weg 
door het Leyensebos verminderden echter het 
uiteindelijke effect van deze nieuwe verbinding. 
De detailhandel was in 1945 nog erg 
kleinschalig. Veelal kort bij de klantenkring 
lagen de winkels van de slager, de bakker, de 
groeteboer en de kruidenier. Ze kwamen zelfs 
nog veel langs de deuren. In de loop van de 
jaren ontstond een steeds grotere concentratie 
in winkelgebieden als de Hessenweg/
Looydijk, Planetenbaan, Julianalaan/
Emmaplein/Vinkenlaan en het winkelcentrum 
de Kwinkelier. De kruidenier werd 
zelfbedieningszaak en daarna supermarkt met 
een steeds breder assortiment. Er verschenen 
grote winkels als bijvoorbeeld die van 

Boerderij olden Brandenburg

Kettingbotsing op de utrechtweg ter hoogte van 
de Kerklaan.
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Blokker en  van het Kruitvat. Ook aan deze 
ontwikkeling willen wij aandacht besteden op 
onze tentoonstelling. 
Wij willen ook de veranderingen in de 
jeugdcultuur niet onbelicht laten. Vandaar 
hierbij, als klein voorproefje, een ansichtkaart 
van de band ‘Jerry and The Swift Electrics’ uit 
1966. Ook dit onderging in deze periode een 
enorme verandering.  

Wij hopen u, net zoals bij de tentoonstelling 
van 2009, in de filmzaal te kunnen verrassen 
met filmmateriaal uit dit tijdvak. Mocht u 
zelf beschikken over 8 mm-films uit deze 
periode, dan willen wij ook daar graag gebruik 
van maken. Laat het ons weten via e-mail op 
secretaris@historischekringdebilt.nl.   
Wij hopen u op onze tentoonstelling een 
interessant beeld over deze 65 jaar te kunnen 
geven. Noteer het nu al in uw agenda !!

De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 
17 en zondag 18 april a.s in het gebouw van 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. 
De openingstijden van op zaterdag van 12.00 
tot 18.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 
uur.
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KEnT u DE GEMEEnTE DE BILT GoED?
TEST UZELF.

Op welk adres treft u dit detail aan? Mocht u het niet weten, trek er eens op uit; goed voor uw 
gezondheid en kennis van het dorp.
In de volgende aflevering zal de redactie u de juiste plaats onthullen.
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Aanvulling en rectificatie 

Aanvulling en rectificatie op het nummer van december 2009

Bij het stuk Dr. Letteplein, genoemd naar wie? staat abusievelijk niet vermeld dat de auteur Wim 
Krommenhoek is. Zijn naam wordt wel vermeld in het voorwoord. Bovendien is door een vergissing 
een verkeerde foto bij het stuk geplaatst. De Dr. Lette in het krantenartikeltje is niet de naamgever van 
het plein, maar diens vader. De juiste Dr. Lette staat op deze actiefoto, waar hij een brandweeroefening 
bijwoont. 
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